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ATA N.º17/2015
Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às
treze  horas  e  trinta  minutos,  reuniu-se   ordinariamente   o  Conselho  do
Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, no mini auditório da
Escola de Engenharia, sob a presidência do Professor Paul Gerhard Kinas e
com  a  presença  dos  seguintes  membros:  Os  docentes  Adriana  Ladeira
Pereira;  Adriano  De  Cezaro;  Aline  Guerra  Dytz;  Catia  Maria  dos  Santos
Machado;  Cinthya  Meneguetti;  Cristiana  Poffal;  Daiane  Freitas;  Fabrício
Ferrari;  João  Thiago  Amaral;  Jurselen  Perez;  Luiz  Fernando  Mackedanz;
Matheus Lazo; Otávio Socolowski; Pedro Santoro; Rodrigo Barbosa Soares;
Valmir Heckler; Vanderlei Manica; William Marques, o técnico Alisson dos
Santos  Pereira  e  a  discente  Daniele  Gonçalves  Mesquita.  O  presidente
inicialmente solicitou a inclusão de três pontos na pauta do dia: o primeiro,
referente  à  abertura  de  seleção  para  Professor  Substituto,  na  vaga
decorrente do afastamento do Prof. Eneilson Fontes; o segundo, referente à
homologação dos atos do processo de seleção de Professor Substituto, Edital
38/2015 e o terceiro, referente à homologação da distribuição de disciplinas
para o 1º semestre de 2016, o que foi consentido pelos membros presentes.
Na sequência iniciou a leitura dos itens, iniciando pelos pontos incluídos:
Abertura de seleção para Professor Substituto, na vaga decorrente do
afastamento do Prof. Eneilson Fontes. O presidente lembrou os membros
que a vaga estava ocupada pela professora substituta, Núbia Prates, a qual
solicitou no início do mês para cancelar a renovação de seu contrato, fato
que  motivou  a  realização  de  nova  seleção.  Passou  então  a  palavra  a
conselheira Cinthya Meneguetti, a qual também é membro da comissão de
seleção. Esta fez breves considerações sobre o concurso, informando ainda a
composição da Comissão Examinadora conforme segue: Dr. Cinthya Maria
Schneider Meneghetti (presidente), Dr. Cristiana Andrade Poffal, Dr. Daiane
Silva  de  Freitas  e  Dr.  Rodrigo  Barbosa  Soares  (suplente).  O  conselheiro
Rodrigo Barbosa pediu a palavra para relatar que alguns alunos possuem
interesse  em  serem  Professores  Substitutos,  mas  que  acreditam  que  há
como requisito  a  conclusão  de  Mestrado.  Indaga  assim,  se  teria  alguma
forma de dar maior divulgação a informação de que não há esse requisito
para se inscrever na seleção. A conselheira informa que essa informação
sempre  está  disponível  no  Edital  de  Abertura  de  Seleção.  Sem  mais
manifestações, o presidente retoma a palavra e coloca o ponto em votação.
Sem manifestações contrárias, os membros aprovaram por unanimidade a
abertura da Seleção para Professor Substituto. Homologação dos atos do
processo  de  seleção  de  Professor  Substituto,  Edital  38/2015.  O
presidente informou aos membros que a homologação dos atos do processo
seletivo é uma formalidade necessária para a continuidade dos trâmites do
processo e sua conclusão. Lembrou ainda que seleção não obteve candidatos
aprovados.  Sem  manifestações,  colou  o  ponto  em  votação.  Os  membros
homologaram  os  atos  do  processo  de  seleção  por  unanimidade.
Homologação da distribuição de disciplinas para o 1º semestre de
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2016. O presidente lembrou os presentes que a distribuição foi feita após
reuniões  setoriais  com  os  respectivos  grupos  e  que  a  homologação  na
reunião era uma formalização da distribuição já realizada. Colocou o ponto
para manifestações e sem manifestações, a distribuição da carga docente
das  disciplinas  de  graduação  do  1º  semestre  de  2016  foi  aprovada  por
unanimidade. Na sequência, o presidente iniciou a leitura e discussão dos
pontos  da  pauta  na  ordem  encaminhada  previamente  aos  membros  por
email. Primeiro Ponto: Aprovação de abertura de concurso de Matemática
para a vaga do professor Andreolli. O presidente informa que houve reunião
da  Direção  juntamente  com  o  grupo  da  matemática  para  avaliação  das
possibilidades para ocupação da vaga docente, decorrente do falecimento do
Prof. Luiz Augusto Andreoli de Moraes, bem como os parâmetros a serem
observados na escolha dos tópicos para o futuro concurso. Passou a palavra
para o conselheiro Adriano de Cezaro a fim de que este realizasse a leitura
da ata da reunião. O conselheiro passou à leitura do documento. Retomada a
palavra ao presidente, este ratificou o que fora definido, conforme segue:
Pontos:  1)  Espaços  vetoriais  com  produto  interno;  2)  Autovalores  e
autovetores  de  operadores  lineares:  diagonalização;  3)  Equações
diferenciais  ordinárias  e  aplicações;  4)  Equações  diferenciais  parciais:
equação da onda, do calor e de Poisson; 5) Sequências e séries de funções;
6) Análise de Fourier e aplicações; 7) Funções de uma e várias variáveis
reais: diferenciação; 8) Funções de uma e várias variáveis reais: integração;
9)  Teoremas  de  ponto  fixo  e  aplicações;  10)  Continuidade  em conjuntos
compactos  e  aplicações.  Perfil  dos  candidatos  com nível  Doutorado,  será
habilitado em: (qualquer um dos itens) Matemática ou Matemática Aplicada;
Física;  Ciências;  Modelagem  Computacional;  Educação    em  Ciências;
Educação Matemática; na área das Engenharias; Banca: Fabiana Travessini
De Cezaro -  titular; Darci Savicki - titular João Prolo – titular; Matheus Lazo
– suplente; Membro externo:  Cleverson da Luz (UFSC); Membro externo
suplente: Lizandra Sawer (UFPEL). O conselheiro Adriano de Cezaro pediu a
palavra e conclui que os pontos a serem abordados cobrem as necessidades
do IMEF e da área da Matemática. Sem mais manifestações, o presidente
coloca o ponto em votação e é aprovada por unanimidade a abertura do
Concurso  com  os  pontos,  titulação  e  banca  pré-estabelecidos.  Segundo
ponto:  Aprovação  do  afastamento  das  atividades  do  servidor  Leandro
Saggiomo, pelo período de até 6 (seis) meses a fim de terminar dissertação
de Mestrado.  O presidente  fez  a  leitura  da  solicitação  de  afastamento  e
abriu  espaço  para  manifestações.  O  conselheiro  Adriano  de  Cezaro
questionou  sobre  a  possibilidade  de  dois  afastamentos  consecutivos  por
parte do servidor, na medida em que este esteve afastado por 3 (três) meses
em período recente. Perguntou se não haveria a necessidade de se observar
o mesmo período de afastamento em serviço antes de nova concessão. O
presidente  esclareceu  que  o  afastamento  já  gozado  pelo  servidor  não
provém  do  mesmo  regramento  e  não  necessita  deste  requisito,  aquele
decorreu de licença para capacitação, a qual é concedida a cada 5 (cinco)
anos de efetivo exercício por um período de até 3 (três meses), enquanto
este  se  refere  a  afastamento  para  pós  graduação,  este  sim,  após  seu
término, deverá observar a permanência do servidor em suas atividades pelo
mesmo  período  de  afastamento  antes  de  nova  concessão.  O  conselheiro
Fabrício  Ferrari  perguntou  a  opinião  da  direção  sobre  o  afastamento  do
servidor. O presidente respondeu que o servidor vem organizando o trabalho
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para  sua  saída  há  algum  tempo  e  que  suas  atividades  não  ficarão
desatendidas,  na medida em que permanecerá em atividade o Estagiário
Gabriel  Souza  que  se  responsabilizará  pelo  andamento  do  SCDP  e  a
servidora  Amanda  Pimentel,  que  se  responsabilizará  pelo  patrimônio  e
pedidos. Ratificou que ambos já vêm desempenhando um excelente papel
nessas atividades. Ademais, lembrou que o servidor Leandro Saggiomo virá
eventualmente  a  FURG  se  necessário  sua  presença.  Finalmente,  o
presidente, disse que como diretor entende que a capacitação é importante
para o servidor e para o Instituto. Sem mais manifestações, colocou o ponto
em votação o qual foi aprovado por unanimidade pelos membros. Terceiro
ponto: Aprovação de grupo de pesquisa intitulado “Grupo de Física Nuclear
e de Partículas do Extremo Sul” do Professor Cristiano Mariotto no Diretório
dos grupos de pesquisa do CNPq. O presidente fez a leitura dos documentos
pertinentes ao pedido do interessado e abriu espaço para manifestações.
Sem manifestações, a criação do grupo de pesquisa intitulado “Grupo de
Física  Nuclear  e  de  Partículas  do  Extremo  Sul”  foi  aprovado  por
unanimidade.  Quarto  ponto: Aprovação  da  inclusão  da  disciplina  de
Estatística Descritiva na proposta pedagógica do Curso de Licenciatura em
Ciências Sociais do Campus de Rio Grande. O presidente fez a leitura do
parecer da Câmara de Ensino e abriu espaço para manifestações. Sem mais
manifestações, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Quinto ponto:
Aprovação do Relatório  Final  do Projeto  “1º  Workshop de   Difração   de 
Raios  X  do  Centro  de  Microscopia Eletrônica do Sul”. O presidente fez a
leitura  do  parecer  da  Câmara  de  Extensão  e  abriu  espaço  para
manifestações.  Sem  manifestações,  o  relatório  final  foi  aprovado  por
unanimidade. Assuntos gerais: O presidente informou os membros sobre o
andamento do processo de redistribuição de numero 23116.005233/2015-91,
de  Everaldo  Arashiro.  Informou  que  se  encontra  na  situação  de  ser
encaminhado  para  publicação  no  Diário  Oficial  nos  próximos  dias.  O
presidente também alertou os presentes acerca do Mem. Circular 17/2015-
PROPLAD, o qual traz informações e solicitações sobre o projeto de “base
nacional  comum”,  solicitou  que  os  professores  analisem  o  documento  e
agilizem  o  necessário  sobre  o  assunto.  O  presidente  informou  sobre  a
publicação de  dois  livros  de  autoria  de  professores  do  IMEF,  o  primeiro
intitulado “Educação Estatística, uma coletânia de textos sobre o tema e tem
como  organizadores  a  professora  Suzi  Samá  e  Maurem  Porciúncula.  O
segundo,  intitulado  “Vozes  do  Campo”,  tem  entre  seus  organizadores  a
professora  Berenice  Vaniel.  O  conselheiro  Luiz  Mackedanz  informou  os
presentes sobre a realização do 1º Simpósio “Vozes do Campo”, que está
sendo realizado no Campus São Lourenço, entre 28 a 30 de novembro de
2015. O presidente relembrou aos presentes sobre a confraternização do
IMEF, que será realizada no “Criolinho”,  no dia 11.12.2015 e reforçou a
importância  da  participação  de  todos.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  às
14:30min o presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente
ata, que vai assinada pelo Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e
Física, Professor Doutor Paul Gerhard Kinas e por mim, Patrícia Ciciliano
Beck  Rodrigues,  assistente  em  administração,  que  secretariei  a
reunião.        

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
Secretária Geral
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Prof. Dr. Paul Gerhard Kinas
Diretor do IMEF
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